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SVAR - ENDRING I NOIS-REGISTERFORSKRIFTEN 
 
 
Det vises til utsendte høringsnotat. Sørum kommune beklager at svar ikke er sendt innen 
fristen. Vi håper allikevel våre synspunkter blir med i den videre vurderingen av saken. 
 
Sørum kommune ser at det er behov for en revurdering av det gjeldende lovverket og vi støtter 
i det store og hele den begrunnelsen som er gitt for de foreslåtte lovendringene. 
 
Vi opplever dog at den delen som omhandler de økonomiske og administrative konsekvenser 
for kommunene synes noe undervurdert og noe overfladisk behandlet og vi ønsker derfor i den 
anledning å gi følgende kommentar. 
 
Vi ser at det kartleggings- og registreringsarbeidet som man ønsker å innføre er omfattende. 
For kommunens del vil dette bli synliggjort ved at man vil bruke mer tid pr pleietrengende.  
Det er med andre ord sannsynlig at pleiefaktoren til kommunen vil synke.  
 
Som dere selv nevner i høringsnotatet eksisterer det pr i dag ikke et elektronisk system for 
innsamling av ønskede data. Det er etter vår oppfatning betenkelig å iverksette en endring før 
de tekniske løsningene er klare. I motsatt fall betyr jo dette at kommunen blir tilført nok en 
administrativ oppgave som må utføres manuelt i tillegg til ordinær tjenesteservice. Det er jo 
som nevnt heller ikke foretatt estimat på hvor mye ressurser dette vil kreve og det er heller 
ikke forutsatt at kommunene blir kompensert for merarbeidet. 
 
Et elektronisk system må jo også vedlikeholdes og driftes, i tillegg vil kommunene ha 
kontinuerlige opplæringskostnader som på alle andre systemer. Det er altså ikke slik at 
kommunene kommer seg unna ved en engangsinvestering her.  
Det vil også tilkomme kontinuerlige driftskostnader i etterkant. Dette er ikke tatt høyde for. 
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Forslaget vil med andre ord, slik vi ser det, ha både personalmessige og rent økonomiske 
konsekvenser som er av en slik størrelsesorden at de bør kompenseres. I motsatt fall vil man 
kunne komme i en situasjon der dette arbeidet blir prioritert ned som følge av andre mer 
presserende oppgaver.   
 
Med hilsen 
 
 
 
Terje Kristiansen 
Rådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift. 
 
Kopi til:  

• Rådmann 
• Leder for pleie, rehabiliterings og omsorgstjenesten  
• Leder for helse og sosialseksjonen   

  
 


